
МЕЂУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЈА РОБА И УСЛУГА 

 

Ничанскa класификацијa  

11. издање-верзија 2022 
 

 
 

  Ничанска класификација је међународни систем који се користи за класификовање 

роба и услуга за потребе регистровања жигова. У склопу Ничанске класификације робе и 

услуге се групишу према различитим категоријама, односно класама.  

 

  Робе и услуге именоване у овде приложеној Листи класа (сачињеној од 45 Наслова 

класа, тзв. „class heading“-а), представљају општа назначења којима се робе и услуге 

разврставају према подручјима којима начелно припадају. Да би се потврдило тачно 

сврставање сваког појединачног производа или услуге, треба спровести претраживање 

појма у званичној публикацији Листе роба и услуга Међународне класификације роба и 

услуга, доступној на сајту Светске организације за заштиту интелектуалне својине (на 

енглеском и француском језику), односно у преводу ове публикације на српски језик, 

доступном на овом сајту. Ако се у списку робе и услуга користи Наслов класе Ничанске 

класификације, обим заштите жига обухвата само робе/услуге које произилазе из 

дословног и недвосмисленог значења тако коришћеног појма.  

 

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

 

  Опште напомене представљају препоруке и критеријуме које треба применити у циљу 

класификовања роба и услуга за потребе регистровања жигова у случају да производ није 

могуће класификовати према понуђеној Листи класа, нити објављеној Листи роба и услуга 

међународне класификације роба и услуга. У зависности од тога да ли се односе на робе 

или услуге, Опште напомене су дате у следеће две категорије:  

 

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА КЛАСИФИКОВАЊЕ ПРОИЗВОДА 

 

  Ако производ не може бити класификован према овде приложеној Листи класа, уз 

помоћ објашњења датих уз одређену класу, или помоћу званичне публикације доступне на 

сајту Завода, тада за њихово класификовање треба применити следеће препоруке и 

критеријуме: 

а) готови производи начелно се класификују у складу са њиховом функцијом или 

наменом. Ако функција или намена готовог производа није наведена у Листи класа, 

крајњи производи се класификују према поређењу са сличним готовим производом. Ако 

се ово не може применити, следећи критеријум је материјал од кога је производ 

направљен или начин коришћења; 

б) готови производи који су целина а садрже више предмета који имају вишеструку 

примену (нпр.: радио са уграђеним сатом), могу бити класификовани у све класе које 
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одговарају њиховој намени, а ако се ови критеријуми не могу применити, користиће се 

критеријуми из тачке а); 

в) сирови материјали, непрерађени или полупрерађени, класификују се начелно према 

врсти материјала који садрже; 

г) производ који је намењен да буде део другог производа у принципу се класификује у 

исту класу као и главни производ, под условом да се тај производ, који је намењен да 

буде део другог производа, не може нормално употребити и у друге сврхе. У свим 

осталим случајевима примењује се критеријум из тачке а); 

д) када се производи, готови или полупрерађени, класификују према материјалу од кога су 

направљени, а направљени су од различитих материјала, класификоваће се, у принципу, 

према материјалу који преовлађује; 

ђ) кутије прилагођене производима које треба да садрже (футроле, навлаке), у принципу се 

класификују у исту класу као и ти производи. 

 

 

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ ВЕЗАНЕ ЗА КЛАСИФИКОВАЊЕ УСЛУГА 

 

 Уколико се услуге не могу класификовати према наведеној Листи класа, објашњењима уз 

одређену класу или Листу роба и услуга, треба примењивати следеће препоруке и 

критеријуме: 

 

a) Услуге су начелно класификоване у област активности наведених у наслову одређене 

класе везане за услуге, као и према објашњењима уз ту класу, а уколико нису 

прецизиране, класификују се према аналогији са осталим сличним услугама у 

класификацији. 

б) Услуге изнајмљивања се у принципу класификују у ону класу у којој се налази услуга 

на коју се односи изнајмљивање објекта (нпр. изнајмљивање телефона у класи 38). 

Услуге лизинга су аналогне услугама изнајмљивања и стога требају бити 

класификоване на исти начин. Међутим, финансијски лизинг се класификује у класу 36 

као финансијска услуга. 

в) Услуге које се састоје у давању савета, информисања или консултација, у принципу се 

класификују у исте класе као и услуге које су предмет савета, информисања или 

консултација, нпр. консултације везане за транспорт - кл. 39, консултације везане за 

управљање - кл. 35, консултације везане за финансије - кл. 36, консултације везане за 

негу лепоте - кл. 44. Давање савета, информација или консултација електронским путем 

(нпр. телефоном, рачунаром) нема утицаја на начин класификовања ових услуга. 

г) Услуге које су пружају у оквиру франшизинга у принципу се класификују у исту класу 

као и конкретне услуге које пружа франшизер (нпр. пословно саветовање у вези са 

франшизингом – кл. 35, финансијске услуге у вези са франшизом – кл. 36, правне услуге 

у вези са франшизом – кл. 45).  
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ЛИСТА КЛАСА - НАСЛОВИ КЛАСА  

  

СА ОБЈАШЊЕЊИМА 

 

 

Напомена: Уколико се у списак робе и услуга уноси наслов класе Ничанске 

класификације, тада се обим заштите односи само на робе/услуге које 

прозилазе из дословног и недвосмисленог значења појмова наведених у 

наслову класе. У списку роба и услуга не треба користити упућујућа 

назначења „ова класа обухвата, нарочито“ и „ова класа не обухвата,  

нарочито“. 

 

 

КЛАСИФИКАЦИЈА РОБА 

 

 

Класа 1 

 

Хемијски производи који се употребљавају у индустрији, науци, фотографији, као и у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; 

 

непрерађене вештачке смоле, непрерађене пластичне материје; 

 

смеше за гашење пожара и за спречавање пожара; 

 

препарати за каљење и заваривање; 

 

материје за штављење животињске коже; 

 

лепљиве супстанце које се употребљавају у индустрији; 

 

гитови и друге материје за пуњења у облику пасте; 

 

компост, природна ђубрива, вештачка ђубрива; 

 

биолошки препарати за употребу у индустрији и науци. 

 

 

Објашњење: 

 

Класа 1 обухвата углавном хемијске производе који се употребљавају у индустрији, науци 

и пољопривреди, укључујући и оне који служе за прављење производа који припадају 

другим класама. 
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Ова класа обухвата, нарочито: 

− фотографски папир; 

− смесе за поправку пнеуматика; 

− соли за конзервирање, које нису за намирнице; 

− одређене адитиве за употребу у индустрији хране, на пример, пектин, лецитин, ензиме и 

хемијске конзервансе; 

− одређене састојке који се користе у производњи козметике и фармацеутских препарата, 

на пример, витамине, конзервансе и антиоксидансе; 

− одређене материјале за филтрирање, на пример, минералне супстанце, биљне супстанце 

и керамичке материјале у форми честица. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− сирове природне смоле (кл. 2), полупрерађене смоле (кл. 17); 

− хемијске препарате за медицинску или ветеринарску употребу (кл. 5); 

− фунгициде, хербициде и препарате за уништавање штеточина (кл. 5); 

− лепљиве материје за канцеларијску употребу или у домаћинству (кл. 16); 

− соли за очување намирница (кл. 30); 

− сламне застираче (покривач за хумус) (кл. 31). 

 

 

Класа 2 

 

Боје, фирнајзи, лакови; 

 

средства за заштиту од рђе и труљења дрвета; 

 

материје за бојење, боје; 

 

мастила за штампање, обележавање и гравирање; 

 

сирове природне смоле; 

 

метали у облику листова и праха за сликање, декорисање, штампање и уметност. 

 

Објашњење 

 

Класа 2 обухвата углавном боје, материје за бојење и препарате који се користе за заштиту 

од корозије. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− боје, фирнајзе и лакове за употребу у индустрији, ручним радовима и уметности; 

− разређиваче, средства за згушњавање, фиксативе и сикативе за боје, фирнајзе и лакове; 

− нагризајућа средства за дрво и кожу; 

− уља против рђе и уља за заштиту дрвета; 

− боје за одећу; 

− боје за храну и пића. 
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Ова класа не обухвата, нарочито: 

− непрерађене вештачке смоле (кл. 1), полупрерађене смоле (кл. 17); 

− нагризајућа средства за метале (кл. 1); 

− плавила за веш (кл. 3); 

− козметичке боје (кл. 3); 

− кутије за боје (производи који се користе у школству) (кл. 16); 

− мастила за канцеларијску употребу (кл. 16); 

− изолационе боје и премазе (кл. 17). 

 

Класа 3 

 

 

Немедицинска козметика и тоалетни препарати; 

 

немедицинска средства за чишћење зуба; 

 

парфимеријски производи, етарска уља; 

 

средства за бељење и друге супстанце за употребу у перионицама; 

 

препарати за чишћење, полирање, рибање и абразивни препарати. 

 

Објашњење 

 

Класа 3 обухвата углавном немедицинске тоалетне производе, као и средства за чишћење 

за употребу у кући и другим окружењима. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− хигијенске препарате који су тоалетни производи; 

− марамице натопљене козметичким лосионима; 

− дезодорансе за људе или за животиње (парфимерија); 

− производе за освежавање (парфемисање) просторија; 

− украсне налепнице за нокте; 

− восак за полирање; 

− брусни папир. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− састојке за употребу у производњи козметике, на пример, витамине, конзервансе и 

анитоксидансе (кл. 1); 

− препарате за одмашћивање за употребу у производним процесима (кл. 1); 

− хемикалије за чишћење оџака (кл. 1); 

− дезодорансе који нису за људе и животиње (кл. 5); 

− медицинскe шампонe, сапунe, лосионe и средства уза чишћење зуба (кл. 5); 

− картонске турпије за нокте, турпије за нокте, камење за оштрење и млевење (ручни алат) 

(кл. 8); 
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− козметичке и инструменте за чишћење, на пример, четке за шминкање (кл. 21), тканине, 

јастучиће и крпе за чишћење (кл. 21). 

 

Класа 4 

 

Индустријска уља и масти, восак; 

 

мазива; 

 

једињења за скупљање, влажење и везивање прашине; 

 

горива и материје за осветљавање; 

 

свеће и фитиљи за осветљавање. 

 

Објашњење 

 

Класа 4 обухвата углавном индустријска уља и масти, горива и материје за осветљавање. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− уља за заштиту зидова или коже; 

− сирови восак, индустријски восак; 

− електричну енергију; 

− моторна горива, биогорива; 

− нехемијске адитиве за горива; 

− дрво за употребу као гориво. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− одређена специјална индустријска уља и масти, на пример, уља за штављење коже (кл. 

1), уља за заштиту дрвета, уља против рђе и масти (кл. 2), етарска уља (кл. 3); 

− свеће за масажу за козметичке намене (кл. 3) и медицинске намене (кл. 5); 

− одређене специјалне воскове, на пример, восак за калемљење дрвећа (кл. 1), кројачки 

восак, восак за полирање, восак за депилацију (кл. 3), зубарски восак (кл. 5), восак за 

печаћење (кл. 16); 

− фитиљe прилагођенe за уљане пећи (кл. 11) и за упаљаче за цигарете (кл. 34). 

 

 

Класа 5 

 

Фармацеутски, медицински и ветеринарски препарати; 

 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

 

дијететска храна и супстанце прилагођене за употребу у медицини или ветеринарску 

употребу, храна за бебе; 
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дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и животиње; 

 

фластери, материјали за завијање; 

 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

 

дезинфекциона средства; 

 

препарати за уништавање животињских штеточина; 

 

фунгициди, хербициди. 

 

Објашњење 

 

Класа 5 обухвата углавном фармацеутске и друге препарате за медицинске или 

ветеринарске сврхе. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− санитарне препарате за личну хигијену, осим тоалетних; 

− пелене за бебе и за инконтиненцију; 

− дезодорансе који нису за људе или животиње; 

− медицинскe шампонe, сапунe, лосионe и  средства за чишћење зуба; 

− дијететске додатке намењене допуни нормалне исхране или ради побољшања здравља; 

− замене оброка, дијететску храну и напитке прилагођене за медицинску или ветеринарску 

употребу. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− састојке за употребу у производњи фармацеутских препарата, на пример,  витамине, 

конзервансе и анитоксидансе (кл. 1); 

− санитарне препарате који су тоалетни немедицински производи (кл. 3); 

− дезодорансе за људе или животиње (кл. 3); 

− потпорне завоје, ортопедске завоје (кл. 10); 

− замене оброка и дијететску храну и напитке који нису намењени за медицинску или 

ветеринарску употребу, који би могли бити класификовани у одговарајуће класе пића и 

хране, на пример, нискомасни чипс од кромпира (кл. 29), високопротеинске плочице од 

житарица (кл. 30), изотоничне напитке  (кл. 32). 

 

 

Класа 6 

 

Обични метали и њихове легуре, руде; 

 

метални материјали за грађевинарство и конструисање; 

 

металне преносиве конструкције; 
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неелектрични каблови и жице од обичног метала; 

 

мали метални гвожђарски производи; 

 

метални контејнери за складиштење или транспорт; 

 

сефови. 

Објашњење 

 

 

Класа 6 обухвата углавном нековане и делимично коване обичне метале, укључујући руде, 

као и одређене производе израђене од обичних метала. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− метале у фолији или праху за даљу прераду, на пример, за 3Д штампаче; 

− металне грађевинске материјале, на пример, материјале од метала за железничке пруге, 

цеви и црева од метала; 

− малe металнe гвожђарске производе, на пример, завртње, шрафове, ексере, точкиће за 

намештај, прозорске затвараче; 

− преносиве грађевине или објекте од метала, на пример, монтажне куће, базене, кавезе за 

дивље животиње, клизалишта; 

− одређену робу направљену од обичних метала која није другачије класификована према 

функцији или намени, на пример, вишенаменске кутије од обичног метала, статуе, бисте и 

уметничка дела од обичног метала. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− метале и руде који се користе као хемикалије у индустрији или научним истраживања 

њихових хемијских особина, на пример, боксит, жива, антимон, алкални и земно-алкални 

метали (кл. 1); 

− метале у фолијама или праху за сликање, декорисање, штампање и уметност (кл. 2); 

− електричне каблове (кл. 9) и не-електричне каблове и ужад, не од метала (кл. 22); 

− цеви које су део санитарних инсталација (кл. 11), флексибилне цеви, цеви и црева, не од 

метала (кл 17) и ригидне цеви, не од метала (кл 19); 

− кавезе за кућне љубимце (кл. 21); 

− одређене робе направљене од обичних метала које су класификоване према њиховој 

функцији или намени, на пример, ручни алат, ручно покретан (кл. 8), спајалице (кл. 16), 

намештај (кл. 20), кухињски прибор (кл. 21), посуде за домаћинство (кл. 21). 

 

 

Класа 7 

 

 

Машине, машински алати, електрични алати; 

 

мотори, осим за сувоземна возила; 
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машинске спојнице и трансмисиони елементи, осим за сувоземна возила; 

 

пољопривредне справе, осим ручних алата који се покрећу ручно; 

 

пољопривредне справе осим оних којима се ручно управља; 

 

инкубатори за јаја; 

 

аутоматске машине за продају. 

 

Објашњење 

 

 

Класа 7 обухвата углавном машине и машинске алате, моторе. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− делове мотора свих врста, на пример, стартере, пригушиваче и цилиндре за моторе; 

− електричне апарате за чишћење и полирање, на пример, електричне апарате  за полирање 

ципела, електричне машине и апарате за шампонирање и усисавање тепиха; 

− 3Д штампаче; 

− индустријске роботе; 

− одређена специјална возила која не служе зa превоз, на пример, машине за чишћење 

путева, машине за израду путева, булдожере, снежне плугове, као и гумене гусенице као 

делове возила гусеничара. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− ручне алате и справе којима се ручно управља (кл. 8); 

− хуманоидне роботе са вештачком интелигенцијом, лабораторијске роботе, роботе за  

наставу, роботе за безбедносни надзор (кл. 9), хируршке роботе (кл. 10), роботизоване 

аутомобиле (кл. 12.), роботизоване бубњеве (кл. 15), роботе играчке (кл. 28); 

− моторе и машине за копнена возила (кл. 12); 

− гусенице за возила, као и и гуме за све врсте точкова за возила (кл. 12); 

− одређене специјалне машине, на пример банкомате (кл. 9), респираторе за вештачко 

дисање (кл. 10), расхладне апарате и машине (кл. 11). 

 

 

Класа 8 

 

 

Ручни алати и справе којима се ручно управља; 

 

прибор за јело; 

 

хладно оружје; 

 

бријачи. 
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Објашњење 

 

Класа 8 обухвата углавном алате којима се ручно управља и справе за обављање послова, 

као што су бушење, обликовање, сечење и пирсинг. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− алате којима се ручно управља за столаре, уметнике и друге занатлије, на пример, 

чекиће, длета и алате за гравирање; 

− алате за пољопривреду, башту и уређење пејзажа којима се ручно управља; 

− дршке за ручне алате којима се ручно управља, као што су ножеви и косе; 

− електричне и неелектричне ручне справе за личну негу и украшавање тела, на пример,  

бријаче, уређаје за увијање косе, тетовирање и за маникир и педикир; 

− пумпе којима се ручно управља; 

− стони прибор за јело, као што су ножеви, виљушке и кашике, укључујући и оне 

направљене од драгоцених метала. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− машинске алате и оруђе које покреће мотор (кл. 7); 

− хируршке секаче (кл. 10); 

− пумпе за бициклистичке гуме (кл. 12), специјално прилагођене пумпе за лопте за игру 

(кл. 28); 

− ватрено оружје (кл. 13); 

− ножеве за хартију и машине за сецкање папира за канцеларијску употребу (кл. 16); 

− ручке за предмете који су класификовани у различитим класама у складу са њиховом 

функцијом или наменом, на пример, ручке за штапове за ходање, ручке за кишобране (кл. 

18), ручке за метле (кл. 21); 

− прибор за послуживање, на пример, хватаљке за шећер, хватаљке за лед, сервере за торте 

и кутлаче, и кухињски прибор, на пример, варјаче, тучке и аване, крцкалице за орахе и 

лопатице (кл. 21); 

− прибор за мачевање (кл. 28). 

 

Класа 9 

 

Апарати и инструменти научни, истраживачки, навигациони, геодетски, фотографски, 

кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, откривање, 

тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; 

 

апарати и инструменти за провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне енергије; 

 

апарати и инструменти за снимање, преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; 

 

подаци који су снимљени и који се могу преузети, рачунарски софтвер, празни носачи 

података за дигитално или аналогно снимање и складиштење; 

 



11 

 

механизми за апарате који се покрећу новцем; 

 

регистар касе, уређаји за рачунање; 

 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; 

 

одела за роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце, штипаљке за нос за рониоце 

и пливаче, рукавице за рониоце, апарати за дисање за подводно пливање; 

 

апарати за гашење пожара. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 9 укључује углавном апарате и инструменте за научне или истраживачке намене, 

опрему за аудиовизуелне и информационе технологије, као и сигурносну и опрему за 

спасавање. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− апарате и инструменте за научна испитивања у лабораторијама; 

− апаратe за обуку и симулаторe, на пример, лутке за реанимацију, симулаторe за 

управљање и контролу возила; 

− апарате и инструменте за контролу и праћење летелица, пловила и беспилотних 

возила, на пример навигационе инструменте, трансмитере, компасе за мерење, GPS 

апарате, апарате за аутоматско управљање за возила; 

− сигурносне и безбедносне апарате и инструменте, на пример, сигурносне мреже, 

сигнална светла, апарате за саобраћајну светлосну сигнализацију,  ватрогасна возила, 

звучне аларме, сигурносне токене као уређаје за шифровање; 

− одећу која штити од озбиљних или повреда опасних по живот, на пример, одећу за 

заштиту од несрећа, радијације и ватре, одећу отпорну на метке, заштитне кациге, 

спортске штитнике за главу, спортске штитнике за уста, заштитна одела за пилоте, 

штитнике за колена за раднике; 

− оптичке апарате и инструменте, на пример, наочаре, контактна сочива, увеличавајућа 

стакла, огледала за инспекцијски рад, шпијунке за врата; 

− магнете; 

− паметне сатове, носиве уређаје за мерење активности; 

− командне палице (џојстике) за употребу са рачунаром, осим за видео игре, кациге за 

виртуелну стварност, паметне наочаре; 

− кутије за наочаре, футроле за паметне телефоне, специјално направљене футроле за 

фоторграфске апарате и инструменте;  

− банкомате, машине за фактурисање, инструменте и машине за испитивање материјала; 

− батерије и пуњаче за електронске цигарете; 

− уређаје за електричне и електронске ефекте за музичке инструменте; 

− лабораторијске роботе, роботе за наставу, роботе за сигурносни надзор, хуманоидне 

роботе са вештачком интелигенцијом за употребу у научном истраживању. 
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Ова класа не обухвата, нарочито: 

− командне ручице (џојстике) као делове машина, изузев за машине за играње (кл. 7), 

контролне ручке за возила (кл. 12), командне ручице (џојстике) за видео игре, контролере 

за играчке и за конзоле за игру (кл. 28); 

− апарате који се покрећу кованицама (жетонима) класификованим у различите класе у 

складу са њиховом функцијом или наменом, на пример, машине за прање које се покрећу 

кованицама (жетонима) (кл. 7), билијарске столове, који се покрећу кованицама 

(жетонима) (кл. 28); 

− индустријске роботе (кл. 7), хируршке роботе (кл. 10), роботе играчке (кл. 28); 

− мераче пулса, апарате за праћење откуцаја срца, апарате за одређивање телесног састава 

(кл. 10); 

− лабораторијске лампе, лабораторијске горионике (кл. 11); 

− лампе за роњење (кл. 11); 

− експлозиве за сигнализацију, сигналне ракете (кл. 13); 

− хистолошке препарате за наставу, биолошке узорке као наставни материјал за употребу у 

микроскопији (кл. 16); 

− одећу и опрему које се носе за вежбање одређених спортова, на пример, заштитне 

јастучиће који су делови спортских одела, заштитне маске, боксерске рукавице (кл. 28). 

 

 

Класа 10 

 

 

Хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски апарати и инструменти 

 

вештачки удови очи и зуби; 

 

ортопедски артикли; 

 

хируршки материјали за зашивање; 

 

терапеутски и помоћни уређаји за  особе са инвалидитетом; 

 

апарати за масажу; 

 

апарати, уређаји и производи за одојчад; 

 

апарати, уређаји и производи за сексуалне активности. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 10 обухвата углавном хируршке, медицинске, стоматолошке и ветеринарске апарате, 

инструменте и производе који се углавном користе за дијагностику, лечење или 

побољшање функције или стања лица и животиња. 
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Ова класа обухвата, нарочито: 

− потпорне завоје, ортопедске завоје;  

− посебну одећу за медицинске сврхе, на пример, компресивну одећу, чарапе за вене, 

психијатријске кошуље, ортопедску обућу; 

−производе, инструменте и уређаје за менструацију, трудноћу и порођај, на пример, 

менструалне шоље, песарије, кондоме, душеке за порођаје, форцепсе; 

−терапеутске и протетичке производе и уређаје за имплантацију од вештачких или 

синтетичких материјала, на пример, хируршке импланте од вештачких материјала, 

вештачке груди, стимулаторе мозга, биоразградиве импланте за фиксирање костију; 

−намештај посебно направљен за медицинске сврхе, на пример, фотеље за медицинске или 

стоматолошке сврхе, душеке на надувавање за медицинске сврхе, операционе столове. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− медицинске завоје и упијајуће санитарне производе, на пример, фластере, завоје и газе за 

превијање, грудне улошке за дојење, пелене за бебе и за инконтиненцију, тампоне (кл. 5.); 

− хируршке импланте од живог ткива (кл. 5); 

−цигарете без дувана за медицинске сврхе (кл. 5) и електронске цигарете (кл. 34); 

−инвалидска колица и скутере за особе са сматњама у кретању (кл. 12); 

−столове за масажу и болесничке кревете (кл. 20). 

 

 

Класа 11 

 

 

Апарати и инсталације за осветљавање, грејање, хлађење, производњу паре, кување, 

сушење, вентилацију, снабдевање водом и за санитарне сврхе. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 11 обухвата углавном уређаје и инсталације за контролу окружења, посебно за 

потребе осветљења, кувања, хлађења и санитарне сврхе. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− уређаје и инсталације за климатизацију; 

− пећи, које нису за лабораторијску употребу, на пример, стоматолошке пећи, 

микроталасне пећи, пекарске  пећи; 

− пећи као апарате за грејање; 

− соларне термалне колекторе; 

− одводе димњака,  вентилаторе димњака, огњишта, домаће камине; 

− стерилизаторе, уређаје за спаљивање отпада; 

− апарате и инсталације за осветљење, на пример, светлеће цеви за осветљење, рефлекторе, 

светлеће кућне бројеве, рефлекторе за возила, светла за возила; 

− лампе, на пример, електричне лампе, гас лампе, лабораторијске лампе, уљане лампе, 

уличне лампе, сигурносне лампе; 

− соларијуме; 
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− инсталације за купатила, опрему за купатила, водоводне инсталације за купатила; 

− тоалете (WC-е), писоаре; 

− фонтане, чоколадне фонтане; 

− електрично грејане подлоге, јастуке и ћебад, који нису за медицинску употребу; 

− термофоре; 

− електрично грејану одећу; 

− електричне уређаје за прављење јогурта, апарате за прављење хлеба, апарате за кафу, 

апарате за прављење сладоледа; 

− ледомате. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− апарате за производњу паре као делове машина (кл. 7); 

− ваздушне кондензаторе (кл. 7); 

− струјне генераторе, генераторе електричне енергије (кл. 7); 

− лемилице (кл. 7), оптичке лампе, лампе за мрачне коморе (кл. 9), лампе за медицинске 

намене (кл. 10); 

− пећи за лабораторијску употребу (кл. 9); 

− фотонапонске ћелије (кл. 9); 

− светла за сигнализацију (кл. 9); 

− електрично грејане подлоге, јастуке и ћебад за медицинску употребу (кл. 10); 

− преносиве кадице за бебе (кл. 21); 

− неелектричне преносиве расхладне кутије (кл. 21); 

− кухињски прибор који нема уграђен извор топлоте, на пример, неелектиричне роштиље, 

неелектричне пекаче за вафле, неелектричне експрес лонце (кл. 21); 

− муфове за грејање ногу, неелектричне (кл.25). 

 

Класа 12 

 

Возила; 

 

апарати за кретање по земљи, ваздуху или води. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 12 обухвата углавном возила и апарате за превоз људи или робе по земљи, ваздуху 

или води. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− моторе и машине за копнена возила; 

− машинске спојнице и трансмисионе елементе за копнена возила; 

− возила на ваздушни јастук; 

− возила на даљинско управљање, која нису играчке; 

− делове возила, на пример, одбојнике, ветробране, волане; 

− гусенице за возила, као и и гуме за све врсте точкова за возила. 
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Ова класа не обухвата, нарочито: 

− метални материјал за железнице (кл. 6); 

−моторе, машинске спојнице и трансмисионе елементе, који нису за копнена возила (кл. 

7); 

− делове за све врсте мотора, на пример, стартере, пригушиваче и цилиндре за моторе (кл. 

7); 

− гумене стазе које су делови гусеница на грађевинским, рударским, пољопривредним и 

другим тешким машинама (кл. 7); 

− трицикле за децу и тротинете, који су играчке (кл. 28); 

− одређена специјална возила или апарате са точковима који не служе зa превоз, на 

пример, самоходне машине за чишћење путева (кл. 7), ватрогасна кола (кл. 9), колица за 

послужење (кл. 20); 

− одређене делове за возила, на пример, електричне акумулаторе, мераче километраже и 

радио станице за возила (кл. 9), светла за аутомобиле и бицикле (кл. 11), подне простирке 

за аутомобиле (кл. 27). 

 

 

Класа 13 

 

Ватрено оружје; 

 

муниција и пројектили; 

 

експлозиви; 

 

средства за ватромет. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 13 обухвата углавном ватрена оружја и пиротехничке производе. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− сигналне ракете, експлозивне или пиротехничке; 

− пиштоље за сигнализацију; 

− спрејеве за личну одбрану; 

− експлозив за сигнализацију, сигналне ракете; 

− ваздушне пиштоље који су оружје; 

− нараменице за оружје; 

− спортско ватрено оружје, ловачко ватрено оружје. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− масти за оружје (кл. 4); 

− сечива као оружје (кл. 8); 

− хладно оружје (кл. 8); 
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− неексплозивне сигнале за маглу; спасилачке ласерске сигналне ракете (кл. 9); 

− нишанске телескопе за ватрена оружја (кл. 9); 

− бакље (кл. 11); 

− новогодишње праскаве бомбоне (кл. 28); 

− детонаторске каписле као играчке (кл. 28); 

− ваздушне пиштоље играчке (кл. 28); 

− шибице (кл. 34). 

 

Класа 14 

 

Драгоцени метали и њихове легуре; 

 

накит, драго и полудраго камење; 

 

часовничарски и хронометријски инструменти. 

 

 

Објашњење 

 

 

Класа 14 обухвата углавном драгоцене метале и одређене производе од драгоцених метала 

или превучене њима, као и накит, часовнике и сатове, и делове за наведено. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− накит, укључујући имитацију накита, на пример, бижутерију; 

− дугмад за манжетне, игле за кравате, копче за кравате; 

− прстенове за кључеве, ланчиће за кључеве и привеске за њих; 

− привеске за накит; 

− кутије за накит; 

− саставне делове за накит, часовнике и сатове, на пример, копче и перле за накит, 

механизме за часовнике и сатове, казаљке за зидне сатове, опруге за сатове, стакла за 

сатове. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− паметне сатове (кл. 9); 

− привеске, осим за накит, прстенове за кључеве или ланчиће за кључеве (кл. 26); 

− уметничке предмете који нису направљени од племенитих метала или превучени њима, а 

који су класификовани према материјалу од кога су направљени, на пример, уметничка 

дела од метала (кл. 6), камена, бетона или мермера (кл. 19), од дрвета, воска, гипса или 

пластике (кл. 20), од порцелана, керамике, глине, теракоте или стакла (кл 21); 

− одређене производе од племенитих метала или превучене њима који су класификовани 

према њиховој функцији или намени, на пример: метале у облику листова и праха за 

сликање, декорисање, штампање и уметност (кл. 2), зубне амалгаме од злата (кл. 5), есцајг 

(кл. 8), електричне контакте (кл. 9), пера за писање од злата (кл. 16), чајнике (кл. 21), 

златни и сребрни вез (кл. 26), кутије за цигарете (кл. 34). 
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Класа 15 

 

 

Музички инструменти; 

 

сталци за ноте и сталци за музичке инструменте; 

 

диригентске палице. 

 

Објашњење 

 

Класа 15 обухвата углавном музичке инструменте, њихове делове и додатке. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− механичке музичке инструменте и њихове делове, на пример, механичке оргуље, 

механичке клавире, регулаторе јачине за механичке клавире, роботизоване бубњеве; 

− музичке кутије; 

− електричне и електронске музичке инструменте; 

− жице, трске за дувачке инструменте, чивије и педале за музичке иструменте;  

− звучне виљушке, кључеве за штимовање музичких инструмената;  

− колофонијум за жичане музичке инструменте.  

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− апарате за снимање, пренос,  појачавање и репродуковање звука, на пример, уређаје за 

електричне и електронске ефекте за музичке инструменте, wah-wah педале, аудио 

интерфејс, аудио миксете, еквилајзере који су део аудио апарата,  сабвуфере (кл. 9); 

− музичке датотеке, фајлове, које се могу преузимати (кл 9); 

− електронске партитуре које се могу преузети онлајн (кл. 9), штампане музичке партитуре 

(кл. 16); 

− музичке аутомате који се покрећу кованим новцем (џубокс); 

− метрономе (кл. 9); 

− музичке честитке, разгледнице (кл. 16). 

 

 

Класа 16 

 

 

Хартија и картон;  

 

штампане ствари; 

 

књиговезачки материјал; 

 

фотографије; 
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канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

 

лепкови за канцеларијске и кућне потребе; 

 

материјали за цртање и материјали за уметнике; 

 

кичице; 

 

материјали за обуку и наставу; 

 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање; 

 

штампарска слова, клишеи. 

 

Објашњење 

 

Класа 16 обухвата углавном папир, картон и одређене производе од тих материјала, као и 

канцеларијски материјал. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− ножеве за папир и резаче папира; 

− футроле, омоте и опрему за држање и чување папира, на пример, фасцикле, спајалице за 

новац, омоте за чековне књижице, спајалице, омоте за пасоше, бележнице; 

− одређене канцеларијске машине, на пример, писаће машине, копир апарате, машине за 

франкирање за канцеларијску употребу, резаче; 

− сликарски прибор за уметнике и сликаре ентеријера и екстеријера, на пример, посуде за 

водене боје за уметнике, сликарске штафелаје и палете, ваљке и посуде за боју; 

− одређене папирне производе за једнократну употребу, на пример, портикле, марамице и 

столњаке од папира; 

− одређену робу од папира или картона која није другачије класификована према функцији 

или намени, на пример, папирне кесе, коверте и амбалажу за паковање, статуе, фигуре и 

уметничка дела од папира или картона, као што су фигурице од кашираног папира, 

урамљене или неурамљене литографије, слике и аквареле. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− боје (кл. 2); 

− ручне алате за уметнике, нпр. лопатице, шпахтле, длета за вајаре (кл. 8); 

− апарате за обуку, на пример, аудио визуелне апарате за обуку, лутке за реанимацију (кл. 

9.), као и макете за игру (кл 28.); 

− одређену робу од папира или картона која је класификована према функцији или намени, 

на пример, фотографски папир (кл. 1), брусни папир (кл. 3), папирне ролетне (чл. 20), чаше 

и тањире од папира (кл. 21), постељину од папира (кл. 24), папирну одећу (кл. 25), папир за 

цигарете (кл 34.). 
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Класа 17 

 

 

Непрерађена и полупрерађена гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун и замене свих ових 

материјала; 

 

пластика и смоле у екструдираном облику за употребу у производњи; 

 

материјали за непропусно затварање, заптивање и изоловање; 

 

савитљиве неметалне цеви и црева. 

 

Објашњење 

 

Класа 17 обухвата углавном електричне, термичке и звучно изолационе материјале и 

пластику који се користе у производњи у облику листова, блокова и цеви, као и одређену 

робу направљену од гуме, гутаперке, азбеста, лискуна или замене за њих. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− материјале од гуме за регенерацију пнеуматика; 

− пловеће бране против загађивања; 

− лепљиве траке које нису за канцеларијску, медицинску или кућну употребу; 

− пластичне фолије које нису за умотавање и паковање, на пример, фолије за прозоре 

против заслепљивања; 

− еластичне нити и нити од гуме или пластике, које нису за текстилну употребу; 

− одређену робу направљену од материјала из ове класе која није другачије класификована 

по функцији или намени, на пример, пластичну пену за цветне аранжмане, материјале од 

гуме или пластике за постављање и пуњење, гумене чепове, одбојнике од гуме за 

амортизацију удара, гумене торбе или коверте за паковање. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− ватрогасна црева (кл.9); 

− цеви које су делови санитарних инсталација (кл.11) и круте цеви од метала (кл.6) и 

неметала (кл.19); 

− изолационо стакло за грађевинарство (кл.19); 

− одређене производе направљене од материјала из ове класе који су класификовани према 

њиховој функцији или намени, на пример, гумену смолу (кл.2), гуму за зубарску употребу 

(кл.5), штитнике од азбеста за ватрогасце (кл.9), лепљиве гумене закрпе за поправку 

унутрашњих гума (кл.12), гумице за брисање (кл.16). 

 

 

Класа 18 

 

 

Кожа и имитација коже; 
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животињске коже; 

 

пртљажне и торбе за ношење; 

 

кишобрани и сунцобрани; 

 

штапови за ходање; 

 

бичеви, сарачка и седларска опрема; 

 

огрлице, поводци и одећа за животиње. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 18 обухвата углавном кожу, имитацију коже и одређене производе направљене од 

тих материјала. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− пртљажне и торбе за ношење, на пример, кофере, ковчеге, сандуке, путне торбе, торбе 

преко рамена за ношење беба, школске торбе; 

− ознаке за пртљаг или путне торбе; 

− кутије за визит карте и џепне новчанике; 

− кутије и футроле од коже или вештачке коже. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито, нарочито: 

− штапове за ходање или штапове за медицинску употребу (кл. 10); 

− кожну одећу, обућу и покривала за главу за људе (кл. 25); 

− торбе и кофере прилагођене производима за које су намењене, на пример, торбе 

прилагођене за лаптопове (кл. 9), торбе и кофере за камере и фотографску опрему (кл. 9), 

кофере за музичке инструменте (кл. 15), торбе за голф са или без точкова, навлаке 

специјално дизајниране за скије и даске за сурфовање (кл. 28); 

− одређене производе од коже, имитације коже, животињске коже и крзна, који су 

класификовани према њиховој функцији и намени, на пример, кожне каишеве за оштрење 

бријача (кл.8), кожу за полирање (кл.21), јеленске коже за чишћење (кл.21), кожне каишеве 

за одећу (кл.25). 

 

Класа 19 

 

 

Грађевински материјали, неметални;   

 

круте цеви за градњу, неметалне; 

  

асфалт, смола, катран и битумен; 
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преносиве конструкције, неметалне; 

 

споменици, неметални. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 19 обухвата углавном неметалне грађевинске материјале. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− полуобрађено дрво за градњу, на пример греде, даске, панеле; 

− дрво за фурнир; 

− грађевинско стакло, на пример, стаклени цреп, изолационо стакло за грађевинарство; 

сигурносно стакло; 

− гранулате стакла за обележавање путева; 

− гранит, мермер, шљунак; 

− теракоту за употребу у грађевинарству; 

− кровишта, неметална, са уграђеним фотонапонским ћелијама; 

− надгробне споменике и гробове, неметалне; 

− статуе, бисте и уметничка дела од камена, бетона или мермера; 

− зидане поштанске сандучиће; 

− геотекстил; 

− премазе као грађевинске материјале; 

− скеле, неметалне; 

− преносиве грађевине или конструкције, неметалне, на пример, акваријуме, кавезе за 

птице, јарболе, веранде, базене. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− цементна заштитна средства, препарате за водоотпорност цемента (кл. 1); 

− препарате отпорне нa ватру (кл. 1); 

− средства за заштиту дрвета (кл. 1); 

− уља за уклањање оплате за грађевинарство (кл. 4); 

− поштанске сандучиће од метала (кл. 6) и оне који нису од метала или зидани (кл. 20); 

− статуе, бисте и уметничке предмете од метала (кл. 6), од драгоцених метала (кл. 14), од 

дрвета, воска, гипса или пластике (кл. 20), од порцелана, керамике, печене глине, теракоте 

или стакла (кл. 21); 

− одређене цеви, неметалне, не за грађевинарство, на пример, цеви које су део санитарних 

инсталација (кл. 11), савитљиве цеви и црева, неметалне (кл. 17); 

− супстанце за изоловање грађевина од влаге (кл. 17); 

− стакла за прозоре возила (полупрерађени производ) (кл. 21); 

− кавезе за птице (кл. 21); 

− простирке и отираче, линолеум и друге материјале за покривање подова (кл. 27); 

− трупце или резану грађу (кл. 31). 
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Класа 20 

 

 

Намештај, огледала, оквири за слике; 

 

контејнери, не од метала, за складиштење или транспорт; 

 

необрађена или полу-обрађена кост, рог, китова кост или седеф; 

 

шкољке; 

 

морска пена (сепиолит); 

 

ћилибар. 

 

Објашњење 

 

 

Класа 20 обухвата углавном намештај и његове делове, као и одређене производе 

направљене од дрвета, плуте, трске, плетеног прућа, рога, кости, слоноваче, китове кости, 

шкољки, ћилибара, седефа, морске пене (сепиолита) и замене за све ове материјале, или од 

пластике. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− метални намештај, намештај за камповање, сталке за пушке, штандове за новине; 

− унутрашње прозорске ролетне и засторе; 

− опрему за кревете, на пример, душеке, рамове за кревете, јастуке; 

− огледала, огледала на намештају и тоалетна огледала; 

− регистарске таблице, неметалне; 

−  ситну робу, не од метала, на пример, завртње, шрафове, клинове, точкиће за намештај, 

спојнице за причвршћивање цеви; 

− поштанске сандучиће који нису од метала или зидани. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− специјални намештај за лабораторије (кл.9) или за медицинску употребу (кл.10); 

− спољне засторе од метала (кл.6), не од метала и текстила (кл.19); од текстила (кл.22); 

− постељину, јоргане и вреће за спавање (кл.24); 

− одређена огледала за посебне намене, на пример, огледала која се користе у оптичким 

производима (кл.9), огледала за употребу у хирургији и зубарству (кл.10), ретровизоре 

(кл.12), огледала за нишањење на пушкама (кл.13); 

− одређене производе направљене од дрвета, плуте, трске, плетеног прућа, рога, кости, 

слоноваче, китове кости, шкољки, ћилибара, седефа, морске пене и замене за све ове 

материјале, или од пластике, који су класификовани према њиховој функцији или намени, 

на пример, перлице за израду накита (кл.14), подне дрвене даске (кл.19); корпе за 

домаћинство (кл.21); пластичне чаше (кл.21); сламне простирке (кл.27). 
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Класа 21 

 

 

Кућне или кухињске справе и посуде; 

 

посуђе и прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика; 

 

чешљеви и сунђери; 

 

четке, изузев кичица; 

 

материјали за прављење четки; 

 

прибор за чишћење; 

 

непрерађено или полупрерађено стакло, необрађено или полуобрађено стакло, осим 

грађевинског стакла; 

 

стакларија, порцелан и грнчарија. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 21 обухвата углавном мали, ручни прибор и апарате за кућну и кухињску употребу, 

као и козметички и тоалетни прибор, стакларију и одређене производе од порцелана, 

керамике, глине, теракоте или стакла. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− кућни и кухињски прибор, на пример млатилице за муве, штипаљке, варјаче, кашике за 

преливање и вадичепе, као и прибор за послуживање, на пример, хватаљке за шећер, 

хватаљке за лед, сервере за торте и кутлаче; 

− кућне, кухињске и посуде за кување, на пример, вазе, флаше, касице прасице, кофе, 

посуде за мешање коктела, кухињске лонце и тигање, и неелектричне чајнике и експрес 

лонце; 

− мале ручне кухињске апарате за млевење, сецкање, пресовање или дробљење, на пример, 

пресе за бели лук, клешта за орахе и лешнике, тучкове и аване; 

− подметаче за посуђе и сталке за декантере; 

− козметички прибор, на пример, електричне и неелектричне чешљеве и четкице за зубе, 

зубни конац, пенасте сепараторе за ножне прсте за педикир, пуфне за пудер, ковчежиће за 

козметику; 

− баштенски прибор, на пример, баштенске рукавице, прозорске жардињере, канте за 

заливање и прикључке за црева за заливање; 

− кућне акваријуме, тераријуме и виваријуме. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 
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− препарате за чишћење (кл. 3); 

− контејнере за складиштење и транспорт робе, металне (кл. 6) и неметалне (кл. 20); 

− мале ручне апарате за млевење, сецкање, пресовање или дробљење, који се покрећу 

струјом (кл. 7); 

− бријаче и апарате за бријање, апарате за шишање и грицкалице за нокте, електрични и 

неелектрични прибор за маникир и педикир, на пример, сетове за маникир, турпије за 

нокте, маказице за заноктице (кл. 8); 

− стони прибор за јело (кл. 8) и ручне алате за сечење за употребу у кухињи, на пример, 

секаче поврћа, пица, и сирева (кл. 8); 

−чешљеве за вашке, стругаче за језик (кл.10); 

− електричне апарате за кување (кл. 11); 

− тоалетна огледала (кл. 20); 

− одређене производе направљене од стакла, порцелана и глине који су класификовани 

према њиховој функцији и намени, на пример, порцелан за зубне протезе (кл.5), стакла за 

наочаре (кл.9), стаклену вуну за изолацију, акрилно или органско стакло, полупрерађено 

(кл.17), глинене плочице (кл.19), грађевинско стакло (кл.19), стаклена влакна за текстилну 

употребу (кл.22). 

 

 

Класа 22 

 

 

Конопци и узице; 

 

мреже; 

 

шатори и цираде; 

 

тенде, надстрешнице од текстила или синтетичког материјала; 

 

једра; 

 

џакови за транспорт и складиштење материјала без амбалаже у ринфузи; 

 

материјали за постављање, облагање и пуњење, осим папира, картона, гуме или пластике; 

 

сирови влакнасти текстилни материјали и замене за њих. 

 

Објашњење 

 

 

Класа 22 обухвата углавном платна и друге материјале за израду једара, ужад, материјале 

за постављање и пуњење и сирове влакнасте текстилне материјале. 
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Ова класа обухвата, нарочито: 

− гајтане и узице од природних или вештачких текстилних влакана, папира или 

пластике; 

− рибарске мреже, висеће мреже, мердевине од канапа; 

− прекриваче за возила, који нису по мери; 

− одређене вреће и торбе које нису другачије класификоване по функцији или намени, 

на пример, мрежасте врећице за прање веша, вреће за покојнике, поштанске торбе; 

− текстилне вреће за паковање; 

− животињска влакна и сирова текстилна влакна, на пример, животињску длаку, чауре, 

јуту, сирову или предену вуну, сирову свилу. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− металну ужад (кл.6); 

− жице за музичке инструменте (кл. 15) и за спортске рекете (кл.28); 

− материјале за постављање и пуњење од папира или картона (кл. 16), гуме или пластике 

(кл. 17); 

− одређене мреже и торбе које су класификоване према њиховој функцији и намени, на 

пример, сигурносне мреже (кл.9), мреже за пртљаг за возила (кл.12), путне торбе за одећу 

(кл.18), мреже за косу (кл.26), торбе за голф (кл.28), спортске мреже (кл.28); 

− вреће за паковање, нетекстилне, које су класификоване према материјалу од кога су 

направљене, на пример, вреће за паковање од папира или пластике (кл.16), гуме (кл.17), 

коже (кл.18). 

 

Класа 23 

 

 

Пређа и конац, за текстилну употребу. 

 

Објашњење 

 

 

Класа 23 обухвата углавном природна или синтетичка предива и конце за текстилну 

употребу. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− влакна фибергласа, еластичнни, гумени или пластични конац за текстилну употребу; 

− конац за везење, крпљење и шивење, укључујући онај од метала; 

− предену свилу, предени памук, предену вуну. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− одређене врсте конца за специјалне намене, на пример, идентификационе нити за 

електричне жице (кл. 9), хируршки конац (кл. 10), нити од драгоцених метала као накит 

(кл. 14); 

− конце, који нису за текстилну употребу, класификоване према материјалу од кога су 

направљени, на пример, везивне нити од метала (кл. 6) и неметалне (кл. 22), еластичне 

конце, конце од гуме или пластике (кл. 17), влакна фибергласа (кл. 21). 
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Класа 24 

 

 

Текстил и замена за текстил; 

 

тканине за домаћинство; 

 

завесе од текстила или пластике. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 24 обухвата углавном текстил и текстилне прекриваче за употребу у домаћинству. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− тканине за домаћинство, на пример, прекриваче за кревете, јастучнице, текстилне 

пешкире; 

− папирну постељину; 

− вреће за спавање, унутрашње пресвлаке за вреће за спавање; 

− мреже за комарце. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− електрично грејану ћебад, за употребу у медицини (кл. 10) и која није за употребу у 

медицини (кл. 11); 

− столњаке за столове од папира (кл. 16); 

− азбестне сигурносне завесе (кл.17), завесе од бабмуса и украсне завесе од перли (кл.20); 

− прекривачи за коње (кл. 18); 

− одређени текстил и тканине за посебну употребу, на пример, књиговезачка платна 

(кл.16), изолациона платна (кл.17), геотекстил (кл.19). 

 

 

Класа 25 

 

Одећа, обућа, покривала за главу. 

 

Објашњење 

 

 

Класа 25 обухвата углавном одећу, обућу и покривала за главу за људе. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− делове одеће, обуће и покривала за главу, на пример, манжетне, џепове, конфекцијске 

поставе, пете за обућу и потпетице, визире на капама, оквире за шешире; 
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− одећу и обућу за спорт, на пример, скијашке рукавице, спортске трегер мајце, 

бициклистичку одећу, униформу за џудо и карате, обућу за фудбал, обућу за гимнастику, 

скијашке чизме;  

− костиме за маскенбале; 

− папирну одећу, папирне шешире као одећу; 

− портикле, које нису од папира; 

− џепне марамице; 

− муфове за грејање ногу, неелектричне. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− мале гвожђарске производе који се користе у обућарству, на пример,  клинове и типлове 

за ципеле од метала (кл. 6) и неметалне (кл. 21), као и додатке за позамантерију и кочпе за 

одећу, обућу и покривала за главу, на пример, копче, рајсфершлусе, траке, траке за 

шешире, шешире и украсе за ципеле (кл. 26);   

− одређену одећу, обућу и покривала за главу за специјалне намене, на пример, заштитне 

кациге, укључујући спортске (кл. 9), одећу за заштиту од ватре (кл. 9), специјалну одећу за 

операционе сале (кл. 10), ортопедску обућу (кл. 10), као и одећу и обућу која је неопходна 

за бављење одређеним спортовима, на пример, рукавице за бејзбол, боксерске рукавице, 

клизаљке (кл. 28); 

− електрично грејану одећу (кл. 11); 

− електрично грејане муфове за ноге (кл. 11), муфови за ноге за дечја колица (кл. 12); 

− портикле од папира (кл. 16); 

− папирне марамице (кл. 16) и текстилне марамице (кл. 24); 

− одећу за животиње (кл. 18); 

− карневалске маске (кл.28); 

− одећу за лутке (кл. 28); 

− шешире од папира за забаву (кл. 28). 

 

 

Класа 26 

 

 

Чипка, узице и вез, и позамантеријске траке и врпце; 

 

дугмад, копче и петље, шпенадле и игле; 

 

вештачко цвеће; 

 

украси за косу; 

 

вештачка коса. 
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Објашњење 

 

Класа 26 обухвата углавном кројачке артикле, природну или вештачку косу и украсе за 

косу, као и ситне декоративне детаље намењене да украсе различите предмете, који нису 

укључени у друге класе. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− перике, тупее, лажне браде; 

− шнале, траке за косу; 

− позамантеријске траке и врпце или намењене за украшавање косе, направљене од било 

ког материјала; 

− траке и машне за увијање поклона, не од папира; 

− мреже за косу; 

− копче, рајсфершлусе; 

− привеске, осим за накит, прстенове за кључеве или ланчиће за кључеве; 

− вештачке новогодишње гирланде и венце, укључујући оне са уграђеним осветљењем; 

− одређене производе за увијање косе, на пример, електричне и неелектричне увијаче косе, 

осим ручних уређаја, шнале за увијање косе, папир за увијање косе. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− вештачке трепавице (кл. 3); 

−  кукице које су ситна метална роба (кл. 6) или ситну робу, не од метала (кл. 20), кукице 

за завесе (кл. 20); 

− посебне врсте игала, на пример, игле за тетоважу (кл. 8), игле за геодетске компасе (кл. 

9), игле за медицинску употребу (кл. 10), игле за пумпе за надувавање лопти за игру (кл. 

28); 

− ручне уређаје за увијање, на пример,  ручне справе за увијање косе, увијаче трепавица 

(кл. 8); 

− протезе за косу (кл.10); 

− привеске за накит, привеске за прстенове за кључеве или ланчиће за кључеве (кл. 14); 

− одређене траке и машне, на пример, папирне траке и машне, које нису позамантерија или 

декорација за косу (кл. 16), траке за ритмичку гимнастику (кл. 28);− карневалске маске 

(кл.28); 

− пређу и конац за текстилну употребу (кл. 23); 

− новогодишње јелке од синтетичких материјала (кл. 28). 

 

 

Класа 27 

 

 

Теписи, асуре, простирке и отирачи, линолеум и други материјали за покривање подова; 

 

прекривачи за зидове, нетекстилни. 
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Објашњење 

 

Класа 27 обухвата углавном производе намењене за покривање претходно урађених 

подова и зидова. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− подне простирке за аутомобиле; 

− простирке за покривање подова, на пример, простирке за купатила, отираче, подлоге за 

гимнастику, простирке за јогу; 

− вештачке травњаке; 

− тапете, укључујући текстилне тапете. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− подове, подне облоге и подне плочице од метала (кл. 6) и неметала (кл. 19), подне дрвене 

даске (кл. 19); 

− електрично грејане тепихе (кл. 11); 

− геотекстиле (кл. 19); 

− простирке за оградице за децу (кл 20); 

− зидне таписерије од такстила (кл. 24). 

 

 

Класа 28 

Игре, играчке и предмети за игру; 

 

апарати за видео игре; 

 

гимнастички и спортски артикли; 

 

украси за јелке. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 28 укључује углавном играчке, апарате за играње игрица, спортску опрему, забавне 

и необичне предмете, као и одређене артикле за новогодишњу јелку. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− апарате за забаву и игру, укључујући и управљаче за њих; 

− играчке новитете за шале и забаве, на пример, карневалске маске, папирне шешире за 

забаве, конфете, експлозивне конфете за забаве и новогодишње праскаве бомбоне; 

− прибор за лов и риболов, на пример, штапове за пецање, мреже са дршком за риболов, 

мамце, ловачке вабилице; 

− опрему за различите спортове и игре. 

 

 



30 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

−  свеће за новогодишње јелке (кл. 4), електричне лампице за новогодишње јелке (кл.11), 

кондиторске и чоколадне украсе за новогодишње јелке (кл.30); 

−  опрему за роњење (кл. 9); 

−  секс играчке и лутке за одрасле (кл.10); 

−  одећу за гимнастику и спортове (кл. 25); 

− одређене гимнастичке и спортске производе, на пример, заштитне кациге, спортске 

заштитне наочаре и штитнике за уста (кл.9), спортско ватрено оружје (кл.13), подлоге за 

вежбаонице (кл.27), као и одређену опрему за лов и риболов, на пример, ловачке ножеве, 

харпуне (кл.8), ловачко ватрено оружје (кл.13), рибарске мреже (кл.22), који су 

класификовани према другим функцијама и наменама. 

 

 

Класа 29 

 

Месо, риба, живина и дивљач; 

 

месни екстракти; 

 

конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће; 

 

желеи, џемови, компоти; 

 

јаја; 

 

млеко, сир, путер, јогурт и други млечни производи; 

 

уља и масти за исхрану. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 29 обухвата углавном прехрамбене производе животињског порекла, као и поврће и 

друге хортикултурне производе који су припремљени или конзервисани за употребу. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− храну на бази меса, рибе, воћа или поврћа; 

− јестиве инсекте; 

− напитке од млека (у којима млеко преовлађује); 

− замену за млеко, на пример, бадемово млеко, кокосово млеко, млеко од кикирикија, 

пиринчано млеко, сојино млеко; 

− конзервисане печурке; 

− махунарке и коштуњаво воће припремљено за људску исхрану; 

− семенке припремљене за људску исхрану, без зачина и арома. 
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Ова класа не обухвата, нарочито: 

−  уља и масти, која нису за исхрану, на пример, есенцијална уља (кл. 3), индустријска уља 

(кл. 4), рицинусово уље за медицинску употребу (кл. 5); 

−  храну за бебе (кл. 5); 

−  дијететску храну и супстанце прилагођене за употребу у медицини (кл. 5); 

− дијететске додатке (додатке исхрани) (кл. 5); 

− преливе за салату (кл. 30); 

− прерађене семенке које се користе као зачини (кл.30);  

− коштуњаво воће са чоколадним преливом (кл. 30); 

− свеже и непрерађено воће, поврће, коштуњаво воће и семење (кл. 31); 

− храну за животиње (кл. 31); 

− живе животиње (кл. 31); 

− семе за садњу (кл.31). 

 

Класа 30 

 

 

Кафа, чај, какао и њихове замене; 

 

пиринач, тестенина и резанци; 

 

тапиока и саго; 

 

брашно и производи од житарица; 

 

хлеб, пецива и кондиторски производи; 

 

чоколада; 

 

сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; 

 

шећер, мед, меласа; 

 

квасац, прашак за пециво; 

 

со, додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље; 

 

сирће, сосови и други додаци јелу; 

 

лед (замрзнута вода). 

 

Објашњење 

 

Класа 30 обухвата углавном прехрамбене производе биљног порекла, изузев воћа и поврћа, 

припремљеног или конзервисаног за употребу, као и додатке намењене побољшању укуса 

хране. 
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Ова класа обухвата, нарочито: 

−напитке од кафе, какаоа, чоколаде или чаја; 

−житарице припремљене за људску исхрану, на пример, овсене пахуљице, кукурузни чипс, 

ољуштени јечам, булгур, мусли; 

−пице, пите, сендвиче; 

−коштуњаво воће са чоколадним преливом; 

− ароме за пића или храну, осим етарских уља. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

−со за индустријску употребу (кл. 1); 

− ароме за храну или пића које су етарска уља (кл. 3); 

−медицинске чајеве и дијететску храну и супстанце прилагођене за медицинску употребу 

(кл. 5); 

−дијететске додатке (додатке исхрани) (кл. 5); 

−храну за бебе (кл. 5); 

−квасац за фармацеутску употребу (кл.5), квасац за исхрану животиња (кл.31); 

−млечне напитке са укусом кафе, какаоа, чоколаде или чаја (кл. 29); 

−супе, бујоне (кл. 29); 

−непрерађене житарице (кл. 31); 

−свеже зачинско биље (кл. 31); 

−храну за животиње (кл. 31). 

 

Класа 31 

 

 

Сирови и непрерађени пољопривредни, аквакултурни, хортикултурни и шумарски 

производи; 

 

сирово и непрерађено зрневље и семе; 

 

свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; 

 

природне биљке и цвеће; 

 

цветне луковице, саднице и семе за садњу; 

 

живе животиње; 

 

храна и пиће за животиње; 

 

слад.  

Објашњење 

 

Класа 31 обухвата углавном плодове земље и морске плодове који нису били предмет било 

какве припреме ради потрошње, живе животиње и сирове биљке, као и храну за животиње. 
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Ова класа обухвата, нарочито: 

−  непрерађене житарице; 

− свеже воће и поврће, чак и после прања и воскирања; 

−  остатке биљака; 

−  непрерађене алге; 

−  необрађено сирово дрво; 

− оплођена јаја за узгој; 

−  свеже печурке и свеже тартуфе; 

−  подлоге за животиње, на пример, мирисни песак, папир са песком за кућне љубимце. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− микро-организама и пијавице за медицинске сврхе (кл. 5); 

− дијететске додатке за животиње и медицинску храну за животиње (кл. 5); 

− културе полупрерађено дрво (кл. 19); 

− вештачке мамце за риболов (кл. 28); 

− пиринач (кл. 30); 

− дуван (кл. 34). 

 

Класа 32 

 

Пиво; 

 

безалкохолни напици; 

 

минералне и содне воде; 

 

воћни напици и воћни сокови; 

 

сирупи и други препарати за прављење безалкохолних напитака. 

 

Објашњење 

 

Класа 32 обухвата углавном безалкохолна пића, као и пиво. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− безалкохолна пића; 

− освежавајућа безалкохолна пића; 

− напитке на бази пиринча и соје, који нису замена за млеко; 

− енергетска пића, изотонике, напитке за спортисте обогаћене протеинима; 

− безалкохолне воћне екстракте и воћне екстракте за прављење напитака. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− ароме за пића које су етарска уља (кл. 3) или оне које нису етарска уља (кл. 30); 

− дијететске напитке прилагођене за медицинске намене (кл. 5); 

− напитке од млека у којима млеко преовладава, милк шејк (кл. 29); 
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− замене за млеко, на пример, бадемово млеко, кокосово млеко, млеко од кикирикија, 

пиринчано млеко, сојино млеко (кл. 29); 

− лимунов сок за употребу у кулинарству, сок од парадајза за кување (кл. 29); 

− напитке са кафом, какаом, чоколадом или чајем (кл. 30); 

− напитке за кућне љубимце (кл. 31); 

− алкохолна пића, изузев пива (кл. 33). 

 

Класа 33 

 

Алкохолна пића изузев пива; 

 

алкохолни препарати за прављење напитака. 

 

Објашњење 

 

Класа 33 обухвата углавном алкохолна пића, есенције и алкохолне екстракте. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− вина, појачана вина; 

− јабуковачу, крушковачу; 

− жестока пића, ликере; 

− алкохолне есенције, алкохолне воћне екстракте, битере (горка алкохолна пића). 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− медицинске напитке (кл. 5); 

− безалкохолна пића (кл. 32); 

− пива (кл. 32); 

− безалкохолне мешавине које се користе за прављење алкохолних пића, на пример 

освежавајућа безалкохолна пића, соду воду (кл. 32). 

 

 

Класа 34 

 

Дуван и замена за дуван; 

 

цигарете и цигаре; 

 

електронске цигарете и орални вапоризатори за пушаче; 

 

артикли за пушаче; 

 

шибице. 

Објашњење 

 

Класа 34 обухвата углавном дуван и производе који се користе за пушење, као и одређени 

додатни прибор и паковања за њихову употребу. 
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Ова класа обухвата, нарочито: 

− замену за дуван, која није за употребу у медицини; 

− ароме, које нису етарска уља, за употребу у електронским цигаретама, оралне 

вапоризаторе за пушаче; 

− траве за пушење; 

− снуф; 

− одређене додатке и паковања која се односе на употребу дувана и прибор за пушење, на 

пример упаљаче за пушаче, пепељаре за пушаче, посуде за дуван, кутије за бурмут, 

хумидоре - кутије за чување цигара. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− цигарете без дувана, за медицинске сврхе (кл. 5); 

− батерије и пуњаче за електронске цигарете (кл. 9); 

− пепељаре за аутомобиле (кл. 12). 

 

 

КЛАСИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

 

 

Класа 35 

 

Оглашавање; 

 

вођење, организовање и управљање пословањем; 

 

канцеларијски послови. 

 

Објашњење 

 

Класа 35 обухвата углавном услуге које укључују пословно управљање, пословање, 

организовање и управљање трговачким или индустријским предузећем, као и услуге 

оглашавања, маркетинга и промоције. За потребе класификације, продаја робе се не сматра 

услугом. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

−   сортирање разних производа, за рачун трећих лица, искључујући њихов транспорт, 

како би се потрошачима омогућило лакше разгледање и куповина тих производа; такве 

услуге могу се пружати у продавницама на мало, кроз велепродају, путем аутомата за 

продају, путем каталошке поруџбине, поштом или електронским путем, на пример 

преко веб сајта или путем телевизијских програма за куповину; 

− услуге оглашавања, маркетинга и промоције, на пример: дистрибуцију узорака, 

развијање концепата оглашавања, писање и објављивање рекламних текстова; 

− уређење излога; 

− услуге односа са јавношћу; 

− продукцију програма телевизијске продаје; 

− организовање трговачких сајмова и изложби за комерцијалне и рекламне потребе; 
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− оптимизацију претраживача за промоцију продаје; 

− услуге помоћи у пословању, на пример: проналажење особља, преговарање о 

пословним уговорима за друге, анализу трошкова и цене коштања, услуге агенција за 

увоз и извоз; 

− административне услуге које се односе на пословне трансакције и финансијске 

извештаје, на пример, рачуноводство, израду извода са рачуна, ревизију пословања и 

финансија, пословне процене, услуге обрачуна и пријављивања пореза; 

− комерцијалну администрацију за лиценце робе и услуга трећих лица: 

− услуге које се састоје од регистрације, преписа, састављања, сакупљања или 

систематизације писаних саопштења и регистрација као и сакупљање математичких 

или статистичких података; 

− канцеларијске послове, на пример, услуге потсећања на уговорене састанке и 

заказивања састанака, претраживање података у рачунарским датотекама за друге, 

компјутерско управљање подацима, услуге телефонских централа. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− финансијске услуге, на пример, финансијске анализе, финансијско управљање, 

финансијско спонзорисање (кл. 36); 

− управљање непокретностима (кл. 36); 

− услуге берзанског посредовања (кл. 36); 

− логистичке услуге у вези превоза (кл. 39); 

− енергетска ревизија (кл. 42); 

− графички дизајн промотивног материјала (кл. 42); 

− правне услуге у вези са преговорањем о уговорима за друге (кл. 45); 

− лиценцирање интелектуалне својине, правно управљање лиценцама, менаџмент 

ауторских права (кл. 45); 

− регистрацију имена домена (кл. 45). 

 

Класа 36 

 

Финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

 

услуге осигурања; 

 

послови везани за непокретности. 

 

Објашњење 

 

Класа 36 обухвата углавном услуге које се односе на банкарске и друге финансијске 

трансакције, услуге финансијске процене, као и активности у области осигурања и 

некретнина. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− услуге финансијских трансакција и плаћања, на пример, услуге мењачница, 

електронског преноса средстава, обраде плаћања извршених кредитним и платним 

картицама, издавања путничких чекова; 
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− финансијско управљање и истраживање; 

− финансијске процене, на пример, процене накита, уметничких дела и некретнина, 

процене накнаде штете; 

− проверу чекова; 

− финансијске и кредитне услуге, на пример, зајмове, издавање кредитних картица, 

финансирање најма или куповине на лизинг; 

− групно финансирање; 

− услуге чувања у сефовима; 

− финансијско спонзорисање; 

− услуге агенција за промет некретнина, управљање некретнинама, најам апартмана, 

убирање најамнине; 

− услуге осигурања, услуге актуара; 

− услуге берзанског посредовања, на пример, посредовање у промету хартија од 

вредности, осигурања и некретнина, посредовање у вези са карбон кредитима, услуге 

залагаоница. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− административне услуге које се односе на пословне трансакције и финансијске 

извештаје, на пример, рачуноводство, израду извода са рачуна, ревизију пословања и 

финансија, пословне процене, услуге обрачуна и пријављивања пореза (кл. 35); 

− тражење спонзорства, промоцију робе и услуга кроз спонзорисање спортских догађаја 

(кл. 35); 

− допуњавање банкомата готовином (кл. 39); 

− посредовање у услугама шпедиције, посредовање у транспорту (кл. 39); 

− процењивање квалитета вуне и непосеченог дрвета (кл. 42). 

 

 

Класа 37 

 

 

Грађевинске услуге; 

 

услуге инсталирања и поправљања; 

 

вађење руде, бушење нафте и гаса. 

 

Објашњење 

 

 

Класа 37 обухвата углавном услуге у области грађевинарства, као и услуге у вези са 

рестаурацијом објеката до њиховог изворног стања или очувањем објеката без мењања 

њихових физичких или хемијских својстава. 
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Ова класа обухвата, нарочито: 

− изградњу и рушење зграда, путева, мостова, брана или далековода, као и услуге у 

области грађевинарства, на пример унутрашње и спољно фарбање, малтерисање, 

водоинсталатерске услуге, увођење грејне опреме и покривање кровова; 

− бродоградњу; 

− изнајмљивање грађевинског алата, машина и опреме, на пример: изнајмљивање 

булдожера, изнајмљивање кранова; 

− различите услуге поправки, на пример: у области електричне енергије, рачунара, 

намештаја, инструмената, алата; 

− различите услуге рестаурације, на пример: рестаурације зграда, рестаурације намештаја 

и рестаурације уметничких дела; 

− услуге одржавања ради очувања објекта у његовом првобитном стању без промене 

било ког његовог својства, на пример, одржавање намештаја, одржавање возила, 

одржавање базена и одржавање рачунарског хардвера; 

− чишћење разних предмета, на пример: прозора, возила, одеће као и прање и пресовање 

одеће. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− складиштење робе (кл. 39);  

− трансформацију предмета или супстанце која подразумева процес промене њихових 

суштинских својстава, на пример: сечење, бојење, ватроотпорност тканине (кл. 40), 

ливење, пресвлачење, обраду метала (кл. 40), шивење по мери, шивење одеће, везење 

(кл. 40), конзервирање хране и пића (кл. 40); 

− инсталирање, одржавање и ажурирање рачунарских софтвера (кл. 42), креирање и 

хостинг веб сајтова (кл. 42);  

− грађевинско пројектовање и архитектонске услуге (кл. 42). 

 

 

Класа 38 

 

Услуге телекомуникација. 

 

Објашњење 

 

Класа 38 обухвата углавном услуге које омогућавају најмање једном лицу да комуницира 

са другим, као и услуге емитовања и преноса података.   

  

Ова класа обухвата, нарочито:  

− пренос видео садржаја на захтев; 

− пренос дигиталних фајлова и електронске поште; 

− обезбеђење корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи; 

− радио и телевизијско емитовање; 

− пружање услуга причаоница и форума на интернету; 

− услуге телефонске и гласовне поште; 

− услуге телеконференција и видеоконференција. 
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Ова класа не обухвата, нарочито: 

− оглашавања преко радија (кл. 35); 

− услуге телемаркетинга (кл. 35); 

− садржај или материју који могу бити садржани у комуникацији, на пример, датотеке 

слика које се могу преузимати (кл. 9), пружање пословних информација путем веб сајта 

(кл. 35), пружање филмова и телевизијских програма који се не могу преузимати, путем 

услуге видеа на захтев (кл. 41); 

− услуге које се остварују помоћу телекомуникационих веза, на пример, услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са интернета (кл. 35), онлајн 

банкарство (кл. 36); 

− продукцију радио и телевизијски програма (кл. 41); 

− саветодавне услуге из области телекомуникационе технологије (кл. 42); 

− услуге онлајн друштвених мрежа (кл. 45). 

 

 

Класа 39 

 

Транспортне услуге; 

 

паковање и складиштење робе; 

 

организовање путовања. 

 

Објашњење 

 

Класа 39 обухвата углавном услуге транспорта људи, животиња или робе са једног места 

на друго железницом, путем, воденим путем, ваздухом или цевоводoм и услуге нужно 

повезане са таквим траснпортом, као што је складиштење робе у свим типовима објеката 

за складиштење, магацинима или другим врстама зграда ради њиховог чувања или 

обезбеђења. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− коришћење станица, мостова, железничких пруга, трајеката и других  транспортних 

објеката; 

− изнајмљивање транспортних возила, као и услуге шофера и пилота; 

− услуге изнајмљивања које се односе на транспорт, складиштење и путовања, на 

пример, изнајмљивање паркинг места, изнајмљивање гаража, изнајмљивање контејнера 

за складиштење; 

− пружање бродске вуче, истовара робе, рада лука и пристаништа и спашавања  бродова 

и њихових терета у случају бродолома; 

− паковање, флаширање, умотавање и  испоручивање робе; 

− допуњавање аутоматских машина за продају и банкомата; 

− услуге пружања информација о путовањима или превозу робе, од стране брокера и 

туристичких агенција, као и пружање информација које се односе на тарифе, возни ред 

и начине превоза; 

− преглед возила или робе за потребе транспорта;  
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− дистрибуцију енергије и електричне енергије, као и дистрибуцију и снабдевање водом. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− рекламирање путовања или транспорта (кл. 35); 

− услуге осигурања током превоза робе и путника (кл. 36); 

− одржавање и поправку возила или других објеката везаних за транспорт људи или робе 

(кл. 37); 

− организовање разгледања у пратњи водича (кл. 41);  

− електронско похрањивање података (кл. 42); 

− резервацију хотелских соба или другог привременог смештаја од стране туристичких 

агенција или посредника (кл. 43). 

 

 

Класа 40 

 

Обрађивање материјала; 

 

прерада отпада и ђубрета; 

 

пречишћавање ваздуха и обрада воде; 

 

услуге штампања; 

 

конзервисање намирница и пића. 

 

Објашњење 

 

  Класа 40 обухвата углавном услуге које се пружају механичком или хемијском 

обрадом, прерадом или производњом органских или неорганских супстанци (материјала) 

или предмета, укључујући услуге израде по наруџбини. За потребе класификације, 

производња или израда производа сматра се услугом само у случајевима када је учињена 

за рачун другог лица по његовој наруџбини и спецификацији.  

  Ако се производња или израда не врши да испуни наруџбину за производе који 

испуњавају посебне потребе, захтеве или спецификације купаца, онда је она генерално 

споредна у односу на примарну привредну делатност произвођача или робе у промету. 

  Ако је супстанца или објект стављена у промет за трећa лица од стране лица које их је 

обрадило, прерадило или произвело, тада се та активност генерално неће сматрати 

услугом. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− прераду објекта или супстанце и било који процес који укључује промену њихових 

суштинских својстава, на пример, бојење одеће; ове услуге прераде су такође 

класификоване у класу 40 ако се пружају у оквиру послова поправке или одржавања, на 

пример, хромирање браника моторних возила; 
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− услуге обраде материјала које се могу обављати током производње било које супстанце 

(материјала) или предмета који није грађевина, на пример, услуге које укључују 

сечење, обликовање, полирање стругањем или облагање металом; 

− прераду и обраду намирница, на пример: дробљење воћа, млевење брашна, 

конзервирање хране и пића, димљење хране, замрзавање хране; 

− израду по наруџбини производа на захтев и према спецификацији других лица (имати у 

виду да Завод захтева да се назначе робе које се производе), на пример, израду 

аутомобила по наруџбини; 

− спајање материјала, на пример лемљење или заваривање; 

− услуге зубног техничара; 

− прошивање, везење, кројење по мери, бојење текстила, завршну обраду текстила. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− услуге које не подразумевају промену суштинских својстава предмета или супстанце, 

на пример, одржавања или поправке намештаја (кл. 37); 

− услуге у области грађевинарства, на пример: кречење и малтерисање (кл. 37); 

− услуге чишћења, на пример, прање рубља, чишћење прозора, чишћење унутрашњих и  

спољашњих површина зграда (кл. 37); 

− заштиту од рђе, на пример, третман против рђе за возила (кл. 37); 

− одређене услуге по наруџбини, на пример, фарбање аутомобила по наруџбини (кл. 37); 

− декорисање хране, израду скулптура од хране (кл. 43). 

−  

  

Класа 41 

 

Образовне услуге; 

 

припремање обуке; 

 

разонода; 

 

спортске и културне активности. 

 

Објашњење 

 

Класа 41 обухвата углавном услуге које се састоје од свих облика образовања или обуке, 

услуге чији је основни циљ забава, разонода или рекреација људи, као и представљање 

јавности уметничких дела визуелне уметности или литературе у културне или образовне 

сврхе. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− организовање изложби у културне и образовне сврхе, организовање и вођење 

конференција, конгреса и симпозијума; 

− услуге превођења и тумачења језика; 

− издвање књига и текстова, осим рекламних текстова; 

− услуге репортерског извештавања, репортерског фотографисања; 
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− фотографисање; 

− услуге режирања и продукције филмова, осим рекламних филмова; 

− културне, образовне и услуге забављања које пружају забавни паркови, циркуси, 

зоолошки вртови, уметничке галерије и музеји; 

− услуге спортског и фитнес тренирања; 

− дресуру животиња; 

− услуге онлајн играња; 

− услуге игара на срећу, организовање лутрије; 

− услуге резервације карата за забавне, образовне и спортске догађаје; 

− одређене услуге писања, на пример, писање сценарија, текстова песама. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− организовање изложби за привредне или рекламне потребе (кл. 35); 

− писање и издавање рекламних текстова (кл. 35); 

− услуге новинских агенција (кл. 38); 

− емитовања радио и телевизијских програма (кл. 38); 

− услуге видеоконференција (кл. 38); 

− техничко писање (кл. 42); 

− услуге дечијих јаслица (кл. 43); 

− бањске услуге (кл. 44); 

− планирање и организовање венчања (кл. 45). 

 

 

Класа 42 

 

Научне и технолошке услуге, као и услуге истраживања и пројектовања у вези са њима; 

 

услуге индустријских анализа, индустријског истраживања и индустријског дизајна; 

 

услуге контроле квалитета и аутентификације; 

 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и софтвера. 

 

Објашњење 

 

Класа 42 обухвата углавном услуге које пружају лица у вези са теоријским и практичним 

аспектима сложеног поља активности, на пример, услуге научних лабораторија, 

инжињерства, компјутерског програмирања, архитектонске и услуге унутрашњег дизајна. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− услуге инжењера и научника који се баве проценама, предвиђањима, истраживањем и 

израдом извештаја у области науке и технологије, укључујући саветовање у области 

технологије; 

− рачунарске и технолошке услуге за обезбеђивање рачунарских података и информација 

о личности и финансијама и за откривање неовлашћеног приступа подацима и 

информацијама, на пример, услуге заштите од рачунарских вируса, електронског 
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надгледања података о заштити личности ради откривања крађе идентитета путем 

интернета;  

− софтвер као услугу (SaaS); платформа као услугу (PaaS); 

− услуге научног истраживања у медицинске сврхе;  

− услуге архитектуре и урбаног планирања;  

− одређене дизајнерске услуге, на пример, индустријског дизајна, дизајна рачунарског 

софтвера и система, дизајна ентеријера, дизајна  амбалаже, графичког дизајна,  дизајна 

одеће;  

− геодетско мерење; 

− услуге истраживања нафте, гаса и руда. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− одређене истраживачке услуге, на пример: пословно истраживање (кл. 35), 

маркетиншко истраживање (кл. 35), финансијско истраживање (кл. 36), генеалошка 

истраживања (кл. 45), правна истраживања (кл. 45); 

− ревизију пословања (кл. 35); 

−  услуге вођења информатичких картотека (кл. 35); 

−  услуге финансијске процене (кл. 36); 

−  услуге вађења руде, бушење нафте и гаса (кл. 37); 

−  постављање, одржавање и поправку рачунарског хардвера (кл. 37); 

−  услуге тонске технике (кл.41); 

−  одређене дизајнерске услуге, на пример, пејзажне архитектуре (кл. 44); 

−   медицинске и ветеринарске услуге (кл. 44); 

−  правне услуге (кл. 45). 

 

 

Класа 43 

 

 

Услуге обезбеђивања хране и пића; 

 

привремени смештај. 

 

Објашњење 

 

Класа 43 обухвата углавном услуге које се пружају у вези са припремањем хране и пића за 

конзумирање, као и услуге пружања привременог смештаја. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

−  резервације привременог смештаја, на пример, хотелске резервације; 

−  смештај за животиње; 

− изнајмљивање просторија за састанке, шатора и преносних грађевинских објеката; 

− услуге домова за стара лица; 

− услуге дечијих јаслица; 

− декорисање хране, израду скулптура од хране; 

− изнајмљивање апарата за кување; 
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− изнајмљивање столица, столова, столњака и стакленог посуђа; 

− услуге наргила барова; 

− услуге личног шефа кухиње. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− пословно управљање хотелима (кл. 35); 

− услуге изнајмљивања непокретности, као што су куће или станови, за потребе 

становања (кл. 36); 

− услуге одржавања (чишћење) домаћинства (кл. 37); 

−    услуге резервације путовања и превоза (кл. 39); 

− прављење пива и вина за друге, прављење хлеба по наруџбини (кл. 40); 

−    димљење хране, конзервисање хране и пића (кл. 40); 

− образовне, наставне и услуге разоноде, укључујући оне које могу обухватати помоћни 

смештај или храну и пиће, које пружају, на пример интернати, јаслице, спортски 

кампови, дискотеке и ноћни клубови (кл. 41); 

−    пружање услуга музеја (кл. 41); 

−  услуге кућа за одмор и опоравак (санаторијуми) (кл. 44); 

−  чување деце код куће, чување кућних љубимаца код куће (кл. 45). 

 

 

Класа 44 

 

 

Медицинске услуге; 

 

ветеринарске услуге; 

 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или животиње; 

 

 услуге пољопривреде, аквакултуре, хортикултуре и шумарства. 

 

 

Објашњење 

 

Класа 44 обухвата углавном медицинску негу, укључујући алтернативну медицину, 

хигијенску и негу лепоте које пружају лица или установе људима и животињама као и 

услуге које се односе на поља пољопривреде, аквакултуре, хортикултуре и шумарства. 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

−  болничке услуге; 

−  услуге телемедицине; 

−  услуге стоматологије, оптометрије и менталног здравља; 

− услуге медицинских клиника и услуге медицинских анализа ради дијагностике и 

лечења које пружају  медицинске лабораторије, као што су радиографска испитивања и 

узимање узорака крви;  

−  терапеутске услуге, на пример, физиотерапију и говорну терапију; 
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−  фармацеутске савете и припрему  рецепата у апотекама;  

−  услуге банака крви и банака људских ткива;  

−  услуге центара за рехабилитацију и центара за опоравак; 

−  саветовање у вези дијететике и исхране;  

−  бањске услуге; 

−  услуге вештачке оплодње и ин витро оплодње;  

−  услуге узгајања животиња; 

−  негу животиња; 

−  пирсинг и тетоважу; 

− услуге које се односе на баштованство, на пример, услуге расадника, пејзажне 

арихтектуре, уређивања вртова, одржавања травњака; 

− услуге у вези са цвећарством, на пример: аранжирање цвећа, израда венаца;  

− уништавање корова, контролу штеточина у пољопривреди, аквакултури, хортикултури 

и шумарству. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− контролу штеточина, осим у пољопривреди, аквакултури, хортикултури и шумарству 

(кл. 37); 

− услуге постављања и поправљања уређаја за наводњавање (кл. 37); 

− услуге превоза амбулантним колима (кл. 39); 

− клање и препарирање (пуњење) животиња (кл. 40); 

− услуге сече и обраде дрвета (кл. 40); 

− услуге дресирања животиња (кл. 41); 

− услуге клубова здравља за физичко вежбање (кл. 41); 

− услуге научних истраживања у медицинске сврхе (кл. 42); 

− услуге смештаја за животиње (кл. 43); 

− услуге домова за стара лица (кл. 43);  

− погребне услуге (кл. 45). 

 

Класа 45 

 

Правне услуге;  

 

услуге обезбеђења ради физичке заштите материјалне имовине и лица;  

 

индивидуалне и друштвене услуге које пружају други, ради задовољавања потреба 

појединаца. 

 

Објашњење 

 

Ова класа обухвата, нарочито: 

− услуге које пружају правници, правни заступници и адвокати индивидуалним лицима, 

групама, организацијама и привредним друштвима; 

− услуге истраживања и надгледања које се односе на физичку сигурност лица и 

сигурност материјалне имовине; 
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− услуге које се пружају појединцима у вези са друштвеним дешавањима, као што су 

услуге друштвене пратње, агенција за склапање брака и погребне услуге. 

 

Ова класа не обухвата, нарочито: 

− професионалне услуге непосредне помоћи у пословању или раду комерцијалних 

привредних друштава (кл. 35); 

− услуге које се односе на финансијске или монетарне послове и услуге осигурања (кл. 

36); 

− услуге праћења путника (кл. 39); 

− услуге обезбеђења транспорта (кл. 39); 

− услуге образовања и обучавања лица у свим видовима (кл. 41); 

− извођачке услуге певача или играча (кл. 41); 

− услуге рачунарског програмирања ради заштите софтвера (кл. 42); 

− консултантске услуге у области рачунарске и интернет сигурности и услуге 

шифровања података (кл.42); 

− услуге пружања медицинске неге, хигијенске неге или неге лепоте за људе или 

животиње (кл. 44); 

− одређене услуге изнајмљивања (видети у Листи услуга и Општим напоменама које се 

односе на класификацију услуга). 

 

 

 

 

ИСТОРИЈАТ НИЧАНСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

 

 

Међународна (Ничанска) класификација роба и услуга намењена регистрацији жигова 

установљена је Споразумом закљученим на дипломатској конференцији у Ници, 15. јуна 

1957. године, ревидирана 1967. године у Стокхолму и 1977. године у Женеви, измењена 

1979. године.  

 Државе потписнице Споразума из Нице чине посебну Специјалну унију у оквиру Париске 

уније за заштиту интелектуалне својине. Оне су усвојиле и примењују Ничанску 

класификацију за потребе регистрације жигова. У јануару 2019. године било је 85 држава 

потписница Ничанског споразума, док у свету око 150 завода примењује класификацију, у 

који број су укључене још и земље које нису потписнице Споразума, као и регионалне 

организације: Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI), Афричка 

регионална организација за интелектуалну својину (ARIPO), Завод Бенелукса за 

интелектуалну својину (BOIP) и Завод Европске Уније за интелектуалну својину (EUIPO). 

 Свака од земаља потписница Ничанског споразума обавезна је да примењује Ничанску 

класификацију приликом регистрације жигова, било као главну класификацију или као 

помоћну класификацију и мора укључити у званична документа и издања која се односе на 

регистрацију жигова, бројеве класа Ничанске класификације којима припадају робе и 

услуге за које је један жиг регистрован.  

 Југославија је од 30.8.1966. године потписник Ничанског споразума о међународној 

класификацији роба и услуга ради регистровања жигова (објављено у «Службеном листу 

СФРЈ – Међународни уговори и други споразуми» бр. 51/74), док је Женевски акт 
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Ничанског споразума Република Србија усвојила 23.03.2010. године доношењем Закона о 

потврђивању Ничанског споразума о међународној класификацији роба и услуга ради 

регистровања жигова од 15. јуна 1957. године, ревидираног у Стокхолму 14. јула 1967. 

године и Женеви 13. маја 1977. године и измењеног 28. септембра 1979. године 

(«Службени гласник РС- Међународни уговори», бр. 19/2010). 

 Коришћење Ничанске класификације обавезно је не само приликом националне 

регистрације жигова земаља потписница Ничанског споразума, већ и приликом 

међународног регистровања жигова пред Међународном организацијом за заштиту 

интелектуалне својине (WIPO), на основу Мадридског аранжмана о међународном 

регистровању жигова и Протокола који се односи на Мадридски споразум о међународном 

регистровању жигова. 

 

 

ИЗМЕНЕ НИЧАНСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ 

 

 Ничанска класификација је заснована на класификацији коју је припремио Уједињени 

међународни биро за заштиту интелектуалне својине, претходник WIPO, 1935. године. 

Била је то класификација коју је чинила листа од 34 класе и алфабетска листа роба и 

услуга, усвојена  Ничанским споразумом, касније проширена тако да обухвати и 11 класа 

које покривају услуге и алфабетску листу тих услуга.   

 Ничански споразум предвиђа оснивање Комитета експерата у коме су заступљене све 

земље потписнице споразума. Комитет експерата одлучује о свим променама 

класификације, нарочито о пребацивању роба и услуга између различитих класа, 

ажурирању абецедног списка и уношењу неопходних објашњења. 

Почев од 2012. године, сваке године се објављује нова верзија Ничанске класификације и 

она обухвата све промене које је Комитет усвојио у односу на претходну верзију (годину), 

док се ново издање објављује на пет година и укључује све годишње измене и допуне које 

је Комитет усвојио током последњег петогодишњег периода.  

 Прво издање Ничанске класификације објављено је 1963. године, друго 1971, треће 1981, 

четврто 1983, пето 1987, шесто 1992, седмо 1996, осмо 2001, девето 2006. године, десето 

2011. године а 11. издање је објављено 2017. године. Најновија верзија важећег издања, 

11/2022 на снази је од 1. јануара 2022. године.  

 


